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Θέμα: Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παιδιών με αναπηρίες 

Στη έκθεση του Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη του 2011 σχετικά με τις "Συνθήκες λειτουργίας της 
Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας για παιδιά με αναπηρίες" επισημάνθηκαν οι ταπεινωτικές συνθήκες 
διαβίωσης των παιδιών με αναπηρίες στο Κέντρο Περίθαλψης Παίδων Λεχαινών.  Τα παιδιά 
καθηλώνονταν στα κρεβάτια τους με ιμάντες και ζούσαν σε ξύλινα κουβούκλια με κιγκλίδωμα ύψους 
έως το ταβάνι, με πόρτα και κλειδαριά. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα κουβούκλια και 
όλες οι πρακτικές που συνεπάγονται την χρήση μακροχρόνιας καθήλωσης "εκφεύγουν σαφώς από τα 
όρια της νομιμότητας" και "αντιτίθενται σοβαρά στην υποχρέωση για σεβασμό και προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των φιλοξενούμενων", και ζητεί επιτακτικά από την ελληνική κυβέρνηση να 
αναλάβει άμεση δράση για την επανόρθωση της κατάστασης. 

Στις 14 Νοεμβρίου 2014, εκπομπή του BBC αποκάλυψε ότι τα παιδιά με αναπηρίες που φιλοξενούνται 
στο εν λόγω κέντρο εξακολουθούν να ζουν υπό τις άθλιες αυτές συνθήκες.  Εξακολουθούν να 
κλείνονται σε κουβούκλια, προσπαθώντας να ζητήσουν τη βοήθεια και την υποστήριξη που 
χρειάζονται.  

Το Κέντρο Προάσπισης Ατόμων με Πνευματική Αναπηρία (MDAC) επεσήμανε ότι παρόμοια κρεβάτια-
κλουβιά χρησιμοποιούνται σε δύο τουλάχιστον άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και τόνισε ότι η καθήλωση σε 
κουβούκλια έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στη ψυχική υγεία των ασθενών. 

Το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει μεν ότι η Ένωση 
πρέπει να σέβεται τις ευθύνες των κρατών μελών όσον αφορά την οργάνωση, την παροχή και τη 
διαχείριση των υγειονομικών υπηρεσιών και της ιατρικής περίθαλψης, αλλά επίσης η ότι δράση της 
Ένωσης αποβλέπει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, και στην αποτροπή των πηγών κινδύνου για 
την σωματική και ψυχική υγεία. Η ΕΕ έχει επίσης επικυρώσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρίες, αναλαμβάνοντας, ως εκ τούτου, την υποχρέωση να υπερασπίζεται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. 

1. Σε ποια συγκεκριμένα διαβήματα προτίθεται η Επιτροπή να προβεί για να διασφαλίσει ότι θα 
τεθεί τέρμα στην εν λόγω απάνθρωπη πρακτική στο σύνολο της ΕΕ και ότι θα τηρηθούν 
ελάχιστα πρότυπα για την προστασία και διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με 
αναπηρίες, όπως αυτά απαριθμούνται στην προαναφερθείσα σύμβαση του ΟΗΕ, 
συμπεριλαμβανομένου και σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης; 

2.  Με ποιον τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές και οι χρηματοδοτικοί 
πόροι της ΕΕ θα αξιοποιούνται για την υλοποίηση πραγματικών μεταρρυθμίσεων που ευνοούν 
τις υπηρεσίες στην κοινότητα και την φροντίδα στο πλαίσιο οικογενειών και όχι ένα σύστημα 
που βασίζεται στην ιδρυματική φροντίδα για παιδιά και ενηλίκους με αναπηρίες; 
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